
Regulamin udziału w projekcie ERASMUS+ 
i wyjazdów uczniów w ramach  projektu 
Effective Communication for Mediation. 

“Bull’s Eye Bullying” 
 
1. W projekcie mogą uczestniczyć uczennice i uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku 

 
2. Projekt realizowany w okresie od 01.09.2018 r. do 31.08.2020 r. 
 
3. Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej przyznanych szkole w kwocie 26 513,00 Euro. 
 
4. Główne cele projektowe: 
- promowanie działań w zakresie zwalczania dyskryminacji, zastraszania i przemocy w szkole, 
- szkolenie nauczycieli i uczniów z technik mediacji szkolnych, 

- planowanie strategii rozwiązywania konfliktów w środowisku szkolnym, 

- zachęcanie do współpracy w klasie jako sposobu na osiągnięcie szkolnego modelu integracyjnego, 

- doskonalenie kompetencji językowych uczniów, 

- stworzenie banku ćwiczeń ukierunkowanych na rozwiązywanie konfliktów przez podejście oparte na 

współpracy, 

- promowanie międzynarodowej współpracy w obszarze edukacji. 
 
5. Językiem roboczym projektu jest język angielski. 
 
6. Projekt przewiduje wymianę uczniów i nauczycieli ze szkół partnerskich: 
a. IES Hermanos Machado, Hiszpania, 
b. Ewangelisches Heidehof Gymnasium, Stuttgart, Niemcy, 
c. Manhemsskolan/Kalix kommun, Kalix, Szwecja. 
 
7. Udział w projekcie jest dobrowolny. 
 
8. Każdy zainteresowany uczeń ma prawo być uczestnikiem projektu. 
 

ZADANIA UCZNIÓW 
 

1. Do zadań uczniów biorących udział w projekcie należy: 
a) udział w wyznaczonych spotkaniach projektowych oraz wspólne z nauczycielami realizującymi projekt 
omawianie i podział zadań w zespole; 
b) bieżąca sprawna komunikacja z innymi uczestnikami projektu (nauczycielami i uczniami) bezpośrednio i z 
wykorzystaniem ICT; 
c) rzetelne i terminowe wykonywanie podjętych zobowiązań; 
d) współpraca z koordynatorem projektu i uczniami wchodzącymi w skład zespołu projektowego; 
d) towarzyszenie (ewentualnie na zmianę z cohostem) goszczącemu uczniowi ze szkoły partnerskiej podczas 
jego całego pobytu w Polsce (w tym towarzyszenie mu w wycieczkach na terenie Polski); 
f) prezentacja i promocja projektu podczas ważnych spotkań (np. Dzień Otwarty Szkoły, zebrania rodziców, 
spotkanie dyrektorów szkół. konferencje) 
 
2. Uczniowie mogą korzystać z pomieszczeń szkoły do celów związanych z realizacją projektu 
w godzinach jej pracy wyłącznie pod opieką koordynatora lub innych nauczycieli. 



 
3. Osobami odpowiedzialnymi za realizację projektu są uczniowie. Nauczyciel-koordynator 
pełni jedynie funkcje doradcze i kontrolne pracy uczniów. 
 

KRYTERIA KWALIFIKACJI UCZNIÓW DO WYJAZDÓW NA SPOTKANIA Z PARTNERAMI 
W RAMACH PROJEKTU ERASMUS+ 

 
1. Podstawowym kryterium kwalifikacji ucznia do wyjazdu jest ilość uzyskanych przez niego punktów 
przyznanych za wykonanie zadań projektu. Zestawienie planowanych zadań oraz ich punktacja znajduje się w 
tabeli poniżej: 

Opis zadania Punktacja 

Konkurs wewnątrzszkolny (np. logo, photo, poster) 1p. – udział 
5p. – I miejsce 
3p. – II miejsce 
1p. – III miejsce 

Przyjęcie gościa z zagranicy (host) 15 p. 

Cień hosta (co-hosting) 5p. 

Nagranie filmu (np. reklama projektu, moja szkoła, moje miasto) 10p. – każdy zgłoszony 
film spełniający 
wyznaczone kryteria 
+2p. – najlepszy film 

Prezentacja maks. 8p. 

Wypełnienie ankiety ewaluacyjnej 1p. 

Promocja projektu - artykuł 4p. 

Promocja projektu - newsletter 10p. 

Promocja projektu - prezentacja 8p. 

Wsparcie IT (strona internetowa, przesyłanie danych, social media) 1 – 3 p. per activity 

Do wyjazdu zostają zakwalifikowani uczniowie z największą ilością punktów. 
 
2. Dodatkowe kryteria, które muszą zostać spełnione, aby uczeń zakwalifikował się do wyjazdu to: 
-  pisemna zgoda rodziców na udział dziecka w projekcie i przetwarzanie danych osobowych w związku z 
działaniami dotyczącymi projektu, 
- zgoda rodziców na zagraniczny wyjazd dziecka do szkoły partnerskiej. 
 
3. Wyboru uczniów dokonuje zespół rekrutacyjny składający się z przedstawiciela Dyrekcji oraz  koordynatora 
projektu, po konsultacji z wychowawcą klasy danego ucznia. 
 
4. W przypadku, gdy wystąpi problem z wyłonieniem uczestników wyjazdu według określonych powyżej 
kryteriów, zostanie przeprowadzone losowanie wśród uczniów biorących udział w projekcie. 
 
5. Jeżeli uczeń zakwalifikowany do wyjazdu zgłosi rezygnację, na jego miejsce zostanie wybrany kolejny uczeń 
posiadający największą ilość punktów. 
 
6. W przypadku rezygnacji z wyjazdu ucznia zakwalifikowanego do tego wyjazdu bez uzasadnionej przyczyny, 
koszty wynikające z tej rezygnacji (zmiana nazwiska na bilecie lotniczym, odwołanie rezerwacji itp.) ponosi 
rodzic/opiekun prawny ucznia. 
 
7. Wszelkie kwestie nieujęte w regulaminie będą rozstrzygane przez Dyrektora szkoły ikoordynatora projektu. 



 
8. Koordynator projektu nie odpowiada za zmiany wynikające z przyczyn zewnętrznych lub od niego 
niezależnych. 
 

ZASADY UCZESTNICTWA W WYJAZDACH ZAGRANICZNYCH I KRAJOWYCH 
 
1. Aby uczeń mógł wziąć udział w wyjeździe konieczna jest zgoda rodziców lub opiekunów prawnych w formie 
pisemnej. 
 
2. Uczeń jest zobowiązany do dostarczenia kompletu dokumentów (zgoda rodziców, zgoda na udzielenie 
pomocy medycznej, karta informacyjna, dane do kontaktu telefonicznego i elektronicznego z uczniem i jego 
rodzicami/opiekunami itp.) w terminie określonym przez koordynatora oraz do pisemnego potwierdzenia 
zapoznania się z regulaminem uczestnictwa w wyjeździe. 
 
3. Właściwe przygotowanie się do wyjazdu dotyczy każdego ucznia biorącego w nim udział; wiąże się to z 
kwestią zgromadzenia kompletu dokumentów, odpowiedniego ubioru, obuwia, itp. 
 
4. Uczestnicy wyjazdu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania poleceń koordynatora projektu i 
opiekunów w tym stałego kontaktu elektronicznego. 
 
5. Każdy uczestnik podlega bezwzględnie następującym zakazom: 
a. Zakaz samodzielnego oddalania się od grupy. 
b. Zakaz stosowania używek w jakiejkolwiek postaci. 
 
6. Uczestnicy wyjazdu dostosowują się do ustalonego programu i rozkładu czasowego dnia. 
 
7. Uczestnicy wyjazdu przestrzegają przepisów BHP, przeciwpożarowych, kodeksu ruchu drogowego, itp. 
 
8. Obowiązkiem każdego uczestnika wyjazdu jest kulturalne zachowanie, dbanie o dobre imię szkoły i kraju. 
Uczestnicy nie naruszają godności uczestników  reprezentujących inną kulturę, religię czy przekonania. 
 
9. W przypadku złamania powyższych reguł, uczeń zostanie wykluczony z dalszego udziału w projekcie, jego 
ocena z zachowania ulegnie obniżeniu oraz zostaną zastosowane kary przewidziane w statucie szkoły. 
 
10. Jeżeli uczestnik wyjazdu wyrządzi szkody, to odpowiedzialność finansową poniosą rodzice/opiekunowie 
prawni. 
 
11. Uczestnicy wyjazdu podlegają regulaminowi od momentu zbiórki przed wyjazdem do momentu 
zakończenia wyjazdu przez koordynatora. 

 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W momencie zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności, koordynator ma prawo do zmiany postanowień 
powyższego regulaminu. 
 
2. W przypadku zaistnienia kwestii spornych, podjęcie decyzji będzie należało do komisji złożonej z 
przedstawiciela Dyrekcji szkoły, koordynatora i jednego z nauczycieli biorących udział w realizacji projektu. 
 
3. Treść regulaminu jest dostępna u koordynatora projektu oraz na stronie internetowej szkoły. 


